Wij zoeken per direct, voor de locatie Bilthoven, een
Facilitair medewerker C (Conciërge)
(0,5 fte, verdeeld over 5 ochtenden per week)
Functieomschrijving
Als conciërge zijn je werkzaamheden hoofdzakelijk:





Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
Ondersteunende werkzaamheden
Toezicht
Professionalisering

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
Je beslist bij/over: het periodiek controleren van de status en beveiliging van gebouwen, terreinen en
inventaris, het inschakelen van derden voor reparaties en onderhoud, het ingrijpen bij conflictsituaties
tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken.

Kennis en vaardigheden
Vaktechnische kennis en kennis van technische/veiligheidsvoorschriften en specificaties van
algemene apparatuur en installaties en gebouwen
Functie-eisen
 Je bent in het bezit van een Mbo-niveau 4 diploma in een relevante richting of je hebt ruime
ervaring als conciërge/ en beschikt over Mbo-niveau 4 werk- en denkniveau;
 Je hebt een goed ontwikkeld technisch inzicht en hebt aantoonbaar ervaring op het gebied
van technisch onderhoud;
 Je hebt goede pedagogische vaardigheden en affiniteit met de doelgroep;
 Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als conciërge of facilitair medewerker;
 Je bent op de hoogte van arbo wet- en regelgeving;
 Je bent, bij voorkeur, woonachtig in Bilthoven of directe omgeving;
 Je bent initiatiefrijk, sociaal en communicatief vaardig, zowel naar personeel, leerlingen als
bezoekers en bedrijven;
 Je bent indien nodig, flexibel inzetbaar, zowel qua tijd als werkzaamheden;
 Je bent, in overleg, bereikbaar na schooltijden en in de vakanties;
 Je onderschrijft de missie en visie van Berg en Bosch Onderwijs;
 Je bent in het bezit van een BHV diploma of bereid dit te halen;
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden een leuke, afwisselende baan voor 20 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband
bij goed functioneren. Het salaris is CAO-PO afhankelijk, schaal 4 (fulltime bruto €1715 - € 2434))

Reacties voor 27 november a.s. naar Renske van Duijvenbode: rvanduijvenbode@bbonderwijs.nl
Gesprekken worden zsm na sluitingsdatum gevoerd

